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Ekolsundsbladet

Oregelbundet utkommande information från Ekolsunds Byalag

Innehåll i detta blad:
- Städdag på Sjöängen
- Årsmöte
- Valberedning
- Detaljplanen
- www.ekolsund.nu
- en berättelse om
Husby-Sjutolft
Vill du ha Ekolsundsbladet via mail?
Anmäl din e-postadress
till
margareta.lagestrand@ekolsund.nu

eller

patrik.eklund@ekolsund.nu

augusti 2003

Höststädning
på Sjöängen

Lördagen den 27september
klockan
10.00 –14.00
alla gamla och unga
Ekolsundsbor är välkomna att hjälpa till

Ta med verktyg, d.v.s. krattor, spett, sekatörer,
trimmer, verktyg för beskärning av buskar och
träd samt skottkärror samt annat du tror kan
komma till användning.
Vi kommer att tända grillen och grilla korv.

Årsmöte
i

Husby-Sjutolftsgården
Lördagen den 11 oktober
klockan 16,00

Köp en berättelse om HusbySjutolfts socken gm byalaget
Ange Namn och Telefonnummer
på inbetalningen,
sätt in 350:- på byalagets
postgiro 72 97 61-7
så levereras boken till dig.

Raija Ohlin kommer att informera om de
nya planerna i och runt Ekolsunds slott
Årsmötesförhandlingar (se nästa sida)

Dagordning årsmötet 2003-10-11
Vill du sätta in en
"annons" i
Ekolsundsbladet
eller
berätta något
eller
komma med synpunkter,
bra eller dåliga,
kontakta Margareta
47 31 58

Kolla in anslagstavlan
samt www.ekolsund.nu
för mer information om
städdagen och årsmötet
Detaljplanen är
överklagad av två
fastighetsägare
och ligger nu hos
länsstyrelsen för beslut
Styrelsens
telefonnummer och
e-postadresser:
Christer

47 31 00

Patrik

47 32 01

Robert

47 31 39

1. Val av ordförande och sekreterare för
mötet
2. Val av protokolljusterare
3. Fråga om kallelse behörigen skett
4. Godkännande av dagordningen
5. Verksamhetsberättelse samt ekonomisk
rapport
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Fastställande av årsavgift för det
kommande året
9. Båtklubbens information
10. Val av styrelseledamöter samt suppleanter
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter
12. Val av valberedning
13. Övriga frågor
• Detaljplanen
• Byalaget 30 år, hur ska vi fira?
• Vad ska vi göra mera för att få vår by
ännu mera mysig och trivsam?
• Bredband, vad händer?
• Vad tycker vi om det om planerna i och
kring slottet?
• Nya idéer om vår hemsida?
• Arbetsgrupper?
• Flera frågor?

VÄLKOMNA

christer.lindback@compaqnet.se

patrik.eklund@ekolsund.nu

Lämna gärna förslag på personer du vill nominera
till styrelsen
till någon i valberedningen

robert.jeansson@hotmail.com

Margareta 47 31 58

margareta.lagestrand@ekolsund.nu

Joakim 08- 580 167 23

Åsa Stenberg 47 32 47
Berit Qvandt 47 31 20
Sören Swartz 47 31 24

joakim.lander@ekolsund.nu

Peter 54194
p.ivansson@rsl.nu

Glöm inte att kolla in www.ekolsund.nu

